Aνατολική Τουρκία-Πόντος
ΠΑΣΧΑ 2019

Για φέτος το Πάσχα από 21 έως 29 Απριλίου ο ΕΟΣ Αθηνών εξορμά σε δύο από τις πιο ωραίες, ιστορικές και
άγνωστες περιοχές της Τουρκίας, την Ανατολία και τον Πόντο σε ένα ταξίδι οργανωμένο από το ταξιδιωτικό γραφείο
ΜΕΛΙΚΟΚΗΣ ΤΟΥΡΣ με πρόγραμμα ορειβατικό, πεζοπορικό και τουριστικό.

Θα επισκεφθούμε παραδοσιακές ανατολίτικες πόλεις,ιστορικά αξιοθέατα μνημεία της Ουνέσκο, Βυζαντινά, Γεωργιανά
και Αρμένικα μοναστήρια και εκκλησίες, αρχαιολογικούς χώρους των Ουραρτίων και Χετταίων, ισλαμικά τεμένη,
παζάρια και θερμά λουτρά, αρχαία φρούρια και βέβαια τις ιστορικές βυζαντινές πόλεις Τραπεζούντα, Κερασούντα,
Σαμψούντα, Αμάσυα, Θεοδοσιούπολη,Τρίπολη κλπ.

Θα δούμε και θα πεζοπορήσουμε στο Αραράτ και στα όρη του Πόντου και θα ανέβουμε σε μια κορυφή 3000 μ.
Θα θαυμάσουμε τα καταπληκτικά και απόκοσμα τοπία της Ανατολίας, τις άγονες στέππες, την έρημο, τις βιβλικές
κορυφές ,τους περίεργους βραχώδεις σχηματισμούς, την αλμυρή λίμνη Βαν και τα νησιά της, κρατή ρες σβησμένων
ηφαιστείων και εντυπωσιακά φαράγγια με ποτάμια.
Εκτός από τις τουριστικές επισκέψεις, πεζοπορία και αναβάσεις, υπάρχει δυνατότητα για ράφτινγκ,
ιππασία,ποδηλασία και κάνυονινγκ.

Γενικές πληροφορίες
ΠΟΤΕ
10 ημέρες, από Σάββατο 20 έως Δευτέρα Πάσχα 29 Απριλιου 2019
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΑ, ΠΟΝΤΟΣ
ΠΤΗΣΕΙΣ
Αθήνα-Κωνσταντινούπολη-Βαν και Τραπεζούντα-Κωνσταντινούπολη -Αθήνα
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ Με σύγχρονο, άνετο, κλιματιζόμενο πούλμαν σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ Σε ξενοδοχεία και ξενώνες 3 και 4**** σε δίκλινα δωμάτια με πρωινό.
ΚΟΣΤΟΣ
Εκτιμάται σε 950 €. Η τιμή θα οριστικοποιηθεί στις αρχές Μαρτίου.
ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Αεροπορικό εισιτήριο οικονομικής θέσεως μετ επιστροφής, φόρους αεροδρομίων,
εσωτερικές πτήσεις, όλες τις διανυκτερεύσεις σε δίκλινα δωμάτια με πρωινό, όλες τις μεταφορές με πούλμαν και
τζιπ-αγροτικά, οδηγούς βουνού και διαδρομών όπου χρειαστεί, ξεναγήσεις, ταξιδιωτική ασφάλιση, φιλοδωρήμα
τα , χάρτες και έντυπα και δυο αρχηγούς-συνοδούς του ΕΟΣ Αθηνών.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Γεύματα και δείπνα, εισόδους σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και εθνικά
πάρκα, συμμετοχή σε άλλες δραστηριότητες επιλογής (extreme sports, βαρκάδες, ιππασία, ποδηλασία κλπ),
διαφορά μονόκλινου, προσωπικά έξοδα.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Ταξιδιωτικό γραφείο ΜΕΛΙΚΟΚΗΣ ΤΟΥΡΣ.
ΑΡΧΗΓΟΙ
Γιάννης Κορνάρος, Αλεξανδρος Ασωνίτης
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤ.
Ελάχιστος 20 άτομα
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στη γραμματεία του ΕΟΣ Αθηνών, Λέκκα 23-25, 1ος ορ. ,τηλ 2103212355. (5 – 8 μ.μ.) Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, που εξασφαλίζεται με τη πληρωμή προκαταβολής 300 €
ως το τελος Φεβρουαρίου. Η εξόφληση της πληρωμής θα γίνει ως τις αρχές Απριλίου.
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Θα γίνουν 2 ενημερωτικές συναντήσεις για καλύτερη πληροφόρηση
και τη γνωριμία των συμμετεχόντων. Η 1η συνάντηση των συμμετεχόντων θα γίνει την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου
στις 7.30 μ.μ. στα γραφεία του συλλόγου.
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
Πρέπει να είναι έγκυρο και να μην λήγει εντός του 2019.
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ Για να συμμετέχει κάποιος πρέπει να είναι μέλος του ΕΟΣ Αθηνών, η άλλου συλλόγου
μέλους της Ομοσπονδίας η να γίνει μέλος. Για να γίνετε μέλη απευθυνθείτε στη γραμματεία του ΕΟΣ Αθηνών.

Ημερήσιο πρόγραμμα
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9 ημέρα
Κυρ. 28 Απρ
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η

10 ημέρα
Δευτ. 29 Απρ

Πρωινή αναχώρηση για Βαν μέσω Κωνσταντινούπολης. Άφιξη το μεσημέρι. Ξενάγηση στην παλιά πόλη και
ανάβαση στο βράχο του Βαν και το φρούριο.
ΒΑΝ
Επίσκεψη των Αρμενικών εκκλησιών στο νησί Ακντεμάρ της λίμνης Βαν. Εν συνεχεία οδικά επίσκεψη του αρχαίου
παλατιού των Ουραρτιών στο Τσαβουστέπε και του Μεσαιωνικου Κουρδικού φρούριου Χοσάπ. Επιστροφή στο
Βαν και αναχώρηση για το Ντογκουμπαγιαζίτ. Αργά το απόγευμα επίσκεψη της πόλης και του παλατιού Ισαάκ
Πασά.
ΝΤΟΓΚΟΥΜΠΑΓΙΑΖΙΤ.
Επίσκεψη και πεζοπορία στο Αραράτ, στον κρατήρα του μετεωρίτη και στο μνημείο της κιβωτού του Νώε . Το
απόγευμα επίσκεψη των θερμών λουτρών του Ντιγιαντίν και των κρυσταλλικών αποθέσεων
ΝΤΟΓΚΟΥΜΠΑΓΙΑΖΙΤ
Πρωινή αναχώρηση για τα Μεσαιωνικά ερείπια και εκκλησίες του Ανι, στα σύνορα με την Αρμενία. Επίσκεψη και
πεζοπορία. Συνέχεια στην ανατολιτική πόλη Καρς και το Μεσαιωνικο γεφύρι του Κεπρουλου στον Άραξο ποταμό.
Άφιξη το βράδυ στο
ΕΡΖΟΥΡΟΥΜ
Ολοήμερος γύρος στα αρχαία φρούρια και εκκλησίες των πρώτων Γεωργιανών βασιλείων της περιοχής. Άγρια
τοπία, φαράγγια και παραδοσιακά ανατολίτικα χωριά. Μικρές πεζοπορίες για την πρόσβασή τους. Επιστροφή
στο
ΕΡΖΟΥΡΟΥΜ
Πρωινή περιήγηση του Ερζουρούμ και εν συνεχεία διάσχιση της Ανατολίας προς τα δυτικά. Άγονες στέπες,
βουνά, ιστορικά ποτάμια, μικρές στάσεις και άφιξη το βράδυ στην πανέμορφη Αμάσυα, πρωτεύουσα του
αρχαίου βασιλείου του Πόντου.
ΑΜΑΣΥΑ
Περιήγηση της γραφικής πόλης με την κλασσική Οθωμανική αρχιτεκτονική, ανάβαση στο φρούριο-ακρόπολη,
επίσκεψη των βασιλικών τάφων τζαμιών,παζαριών και του αρχαιολογικού μουσείου.
ΑΜΑΣΥΑ
Διάσχιση των παραλιών του Πόντου από τη Σαμψούντα ως τη Τραπεζούντα. Επίσκεψη ιστορικών πόλεων του
Ελληνισμού (Κερασούντα,Τρίπολη), διάσχιση της μυθικής περιοχής των Αμαζόνων και της Νότιας ακτής του
Εύξεινου Πόντου και άφιξη το βράδυ στην
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ
Πρωινή επίσκεψη του ιστορικού μοναστηριού Παναγίας Σουμελά στα άγρια βουνά του Πόντου και πεζοπορία.
Επιστροφή στα παράλια και περιήγηση στα ιστορικά μέρη και προάστεια της πόλης(Ορταχισάρ, Μποζτέπε, Αγία
Σοφία, Καημακλί, Σούρμενα).
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ
Συνέχεια των επισκέψεων των Βυζαντινών εκκλησιών, του μουσείου και των παζαριών. Το μεσημέρι μεταφορά
στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μέσω Κωνσταντινούπολης. Άφιξη το βράδυ στην
ΑΘΗΝΑ

